
 בריכת עם וילה אחיות, שתי אנגלו־סאבסי,
 נולד הוא מכניס. מישפחתי ועסק שחיה

 השתמש הזו בכפית בפיו. כסף של כשכפית
 שאותו ההרואין, הכנת לצורף יותר, מאוחר

 בהופעה אותו חנן הטבע לורידיו. מזריק היה
 היה הוא אישי. בקסם מושכת, חיצונית

 היה העצמי ביטחונו אף בחברה, מקובל
 יפהפיה, בחורה לאשה נשא הוא מעורער.

 משני ההורים ידוע. חברה מנכ׳׳ל של בתו
 לא הם המוצלח. השידוד על שמחו הצדדים

הסמים. בצל היו גיל של שחייו ידעו
 שלו, הנישואין חיי את הרסו הסמים

 הוא המדרגה. לשפל אותו דירדרו הסמים
 הוא הסמים. בגלל ונכלא פרץ שדד, גנב,

 חייו. ואת רכושו את אשתו, ביתו, את איבד
 שבקצה האור לו נתגלה האחרון ברגע

אנו ״נרקומנים הקבוצה בעזרת המינהרה,
 והוא ניצל, הוא המוות לפני רגע נימיים/

זאת. להעריך יודע
 בבית מתגורר חייו, את משקם הוא כעת

ועו פופולארי בפאב עובד ברמת״גן, הוריו
 נרקומנים לנקות מנסה בעבודת״קודש: סק

מק בהתנדבות, זאת עושה הוא מהסמים.
 נרקומנים מעודד ומזמנו, ממירצו לכך דיש

 תיקווה. שאין חשב, שהוא כמו החושבים,
 ובעיקר הסמים, נגד בבתי-הספר מרצה הוא

 למעגל- מחוץ עצמו על לשמור מצליח
אז ענק, אישי ניצחון אינו זה ואם הסמים.

■ ■ ■ ״״״'
 בן טוב־רמת־גן, ילד היית גיל, •

 התגלגלת איד מבוססת• למישסחה
לסמים?

 אחותי של חברים ,14 בגיל חשיש עם התחלתי
 חן מצא זה החשיש. את לי שידכו המבוגרת

 שבפעם זוכר, אני עלא־כיפאק. היה זה בעיניי,
 צחוק, של טירוף אותי תקף שעישנתי הראשונה

 את חיפשתי סמים, שלקחתי פעם בכל ומאז
 בפעם אותי שתפס ההוא, הנפלא הצחוק

 כי אותו, מצאתי לא שמעולם כמובן הראשונה.
פחות. צחקתי סמים, שלקחתי פעם בכל מאז,

 חברה היו שם לפנימיה, נשלחתי אחר־כך
 ששלחו אמריקאיים חברים להם שהיו מסביון,

 אל התוודעתי וכך אל־אס־די, של טריפים להם
 של בילויים של במיסגרת זה וכל האל־אס־די,

לא תל־אביב. וצפון רמת־גן סביון, בני־טובים,

 חשבנו להיפך, רע, משהו עושים שאנחנו חשבנו
.1נ< נורא שאנחנו

 מוכר* ״הפושר", להיות הפכתי לאט־לאט
 ברמת־גן. שנשארו שלי, החברה של הסמים
 לעניין. אותם מכניס חשיש, להם מוכר הייתי

 הכיף שזה בטוח הייתי כיפאק, עלא שאני חשבתי
 חשבתי להתמסטל. לעשן, החיים של הכי״גדול

 האמיתיים. החיים שאלה להיות, צריך זה שככה
 לסמים? ך0כ לד היה מאיסה •

זוכר אני לאצבע. לירות חמש אז עלה חשיש

 אמרתי: לירות, לשבע המחיר את שכשהעלו
 כסף? לי היה איך לקנות! מפסיק אני סקנדאל,

 כולנו במשותף. סוליה רבע חברים עם קונה הייתי
 מחלקים היינו מההורים. נדיבים דמי־כיס קיבלנו

 כך יותר. גבוה במחיר לאחרים מוכרים הרבע, את
 וכך, כסף. עלה לא השימוש עניין, של שבסופו

סמים. לסוחר הפכתי לב, לשים בלי
 לעניין בארץ הפכו הסמים ,1967 היתה השנה

 לגבי סקרניות מאוד היו בחורות שבאופנה.
 היה פירושו טריפ ולקחת חשיש לעשן החשיש,

 כרטיס־ביקור היה זה מבחינתי, בחברה. להיות
 למסיבה, מגיע שכשגיל ידעו מכובר. מאוד־מאוד

 למקובל אותי הפך וזה חומר. עליו יש תמיד
 מכיוון לי, חסר שהיה ביטחון לי והיקנה בחברה
אמיץ. ולא חסר־ביטחון בחור שהייתי

 הפכו הם הסמים. עם נוח מאוד הרגשתי
 יכולתי תמיד שלי. לחוסר־האחריות לתירוץ
 לחפיפניק, אותי הפך זה מסטול! הייתי להגיד:
 לי התאים תקופה ובאותה מוטיבציה, לי הוריד
עצלן. להיות
 באינטנסיביות לסמים נסנסת •

בשלבים? היה שזה או מההתחלה,
ליל־שישי, במסיבות רק עישנו בהתחלה

הרואין מסניפה נרקומאנית
טוב!" עוד זה מזריקים, שלא זמן ,,כל

בקריזה נרקומאן
אבוד אתה סמים ,בלי

 שקבעתי היא, האמת בשבוע. נוספת פעם אחר־כך
 אבל השבוע, באמצע לעשן לא חוקים לעצמי

 החוקים, את שברתי אחד, ביום ולא לאט־לאט,
סיבות. מיני כל לכך ממציא שאני תוך

קשים? לסמים התגלגלת מתי •
כמו כדורים לקחתי הצבא במשך הצבא. אחרי

 התיפקוד חשיש. ועישנתי וורודים, קוולודים
בסדר. יותר או פחות היה שלי

הרגישו? לא הוריך •
 קלים, בסמים רק השתמשתי ההיא בתקופה

 לא־ חיצוניות תופעות להסתיר קל לי והיה
 היה לא לצריכת־הסמים התקציב גם משמעותיות.

 הביתה לחזור מהוריי, להתחמק ניסיתי גדול.
 עם וילה גדול, בית יש להוריי ישנים. כשהם

 בהם לפגוש לא בעיה היתה לא זו בריכת־שחיה.
הבית. בתוך

 אני צעיר, איש כל שכמו חשבו, שהם מניח אני
 סמים. לוקח שאני בי חשדו לא הם לבלות. מרבה

סמים. זה מה ידעו לא הם ההיא בתקופה
מהצבא? וסשהשתחררת •
 מבית הייתי לכלום. לדאוג צריך הייתי לא
 הסוטול. עם לחיות נוח לי היה כסף, לי היה עשיר,

 של הכסף בצל ולחיות להתמסטל החיים כל
 נוח, לי היה הוריי, של בעסק עבדתי המישפחה.

 התוודעתי 1972ב־ מדי. יותר ממני דרשו לא
לאופיום.

 הרוחניים צרכיי את מילאו והסמים הסוטול
 לקרוא חדלתי אחר. דבר כל החליפו הם הנפשיים,

 הדבר אותי. לעניין הפסיק קולנוע גם ספרים,
 לשמוע שאהבתי המוסיקה היתה שנותר האחד
 מיני כל על מדי יותר לדבר בלי באוזניות, בבית,

נושאים.
 כנראה עצמי. עם לבד הייתי שלא כמעט

 מה בין וחשבון דין עשיתי לא מזה. פחדתי
 היה באמצע מרגיש. שאני מה לבין שעשיתי
 להרגיש לי שנתן הבעיות, כל את שפתר הסוטול
 בחור הייתי כשלמעשה בעיות, לי אץ שבעצם

בעיות. מלא
 שקיימים הרגשות מכל אותי ניתק האופיום

 אמיץ, חזק, שאני הרגשתי תיפקוד, של מבחינה
 בחורות בסקס, גדול להרגיש לי עשה האופיום

 בלהשביע הזמן כל עסוק הייתי ואני אותי אהבו
 בראש, כיפאק עלא בסדר, להיות החברה רצון את

בסדר. שאני עליי שיגידו
אינטר חבורת היו סביבי שאספתי החברים

 היו שלא אנשים עם התחברתי לא סנטים,
 לא מסטול, העולם שכל חשבתי מתמסטלים.

 שיכולים אחרים אנשים בכלל שיש לי נראה
אותי. לעניין

 בעיות לי היו בעיות. הרבה לי פתר האופיום
 את לא האשה, את לספק לי חשוב היה במין,
 תספר הבחורה טוב, אהיה אני שאם חשבתי עצמי.
 שבחורה היה שלי הכי־גדול הפחד טוב. זיון שאני
גיל. זיון של חרא איזה תספר

 גבר עם ששוכבת בחורה בעיות. אין באופיום
אורגזמות. לאינספור להגיע יכולה אופיום שלקח

 את השכיח זה — לי עשה שזה מה בעצם,
 אתה מה גיל, אז: עד לי אומר שהיה חלק אותו

עושה?
 אתה מה גיל, לך: אמר קול איזה •

עושה?
 הזמן כל מפיצול־אישיות. סובל שאני פחדתי

 זה הטוב, הקול קולות, שני בראש שמעתי
אתה מה גיל, הי, לי: אומר שהיה איתו, שנולדתי

 והקול זהי את צריך אתה מה בשביל מתמסטל,
 ושאני נוח, שהסוטול לי ושאמר שפיתחתי השני,
מחר. להפסיק יכול תמיר

 חושב ואני עצמי, בתוך ריבים ממש לי היו
 שלי מהצורר גדול חלק כי הפחד, את שהדחקתי

 שפינקו להיות יכול מלפחוד. הפחד היה בסמים,
 מה כל קיבלתי יחיד, בן הייתי בבית, אותי

שרציתי.
 שהעובדה מאמין באמת ואתה •

 שיכלו להורים ומפונק אהוב בן שהיית
 היא הכל לד להעניק לעצמם להרשות

לסמים? אותך שדירדרה
 אותי. שדירדר מה זה אם יודע לא אני

 אמרו אותם, מכבד כל־כך לא שאני פסיכיאטרים,
 אני הוריי, את מאשים לא אני אשמים. שהוריי לי

 כדי מקסימום, לי לתת ורצו אותי אהבו שהם מבין
טוב. לי שיהיה
 קבוצות: לשתי המתמכרים את מחלק אנ

 המדרגה ובשפל חברתי בלחץ הנמצאים אנשים
 לסמים, אותם דחק ההצלחה שחוסר החברה, של

 להם שקשה המצליחנים, של השניה, והקבוצה
אותה. ואוכלים ההצלחה עם להתמודד

אתה? נמנית השניה הקבוצה ועם •
כל לי היו מצליחן. נראיתי לפחות בדיוק.

מצליחן. הייתי לא אבל מצליחן, של הנתונים
זה? את וידעת •
 בחיים שהשגתי מה שכל חשבתי ידעתי. כן,

 רציתי טובים, דברים לי קרו ואם לי, מגיע לא
 שמה עצמי, הרס של תהליך היה זה מהם. להיפטר

יותר לי מגיעים ושהדברים לי, מגיע לא לי שיש

 ל■ אגדו לא ..בקבוצה
 לי נתנו וק לעשות, גת

 נ׳ לדבי, נבע נח עצות,
 לפס־ניאטו בשהלבת׳

 אתה מה נו, שאל: שא
 ל׳ נתן לא אבל גוגיש,

לבעיות־ תושבות
 עסקים יפות, בחורות יפות, מכוניות בקלות: מדי

 לי. מגיע שלא ידעתי יפים.
למה? •
 ואף עצמי. הרס מתוך פשוט למה, יודע לא

 באות הן צרות, שכשיש לכך מודע הייתי לא פעם
 סוג על־ידי נשלטים חיי שכל מסטול, שאני מזה

 משתמש אני שבה והתדירות הסמים טיב הסמים,
זה. על לחשוב התעכבתי לא בסמים.

בהרואין? להשתמש התחלת מתי •
 היה זה לתל־אביב. ההרואין הגיע 1975 בשנת

בארץ. קודם אותו הכירו לא חדש. סם
לתל־אביב? ההדואין הגיע איך •

עונש כעת המרצה ידוע, עבריין אותו הביא
 לבד. תנחשי השם. את ממני תוציאי ולא מאסר,

כשאני בעיר. ההרואין את חילק הזה העבריין
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